
Πολλές φορές θέλετε να δημιουργήσετε ένα δισκάκι με παρουσιάσεις για κά-
ποια ομιλία, για συνέδριο, ή θέλετε να παρουσιάσετε κάποιες εικόνες με τη 
μορφή παρουσίασης. Θα παρουσιαστεί ο τρόπος δημιουργίας ενός αυτοδύνα-
μου κενoύ εγγράψιμου CD (CD-R), ή ενός κενού επανεγγράψιμου CD (CD-
RW) ή ένα CD-RW (που πιθανόν να έχει περιεχόμενο που δεν πειράζει να α-
ντικατασταθεί). 

Σήμερα, αυτό μπορεί να γίνει με ένα usb stick (φλασάκι), αλλά εδώ προτείνετε 

η δημιουργία ενός μέσου το οποίο θα παραμείνει ανέπαφο από άλλους χρή-

στες.     

Η εφαρμογή αυτή αφορά παρουσίαση που έχει δημιουργηθεί σε Microsoft 
PowerPoint 2010. 

Τα στάδια που θα πρέπει να ακολουθήσει ο χρήστης είναι: 

1. Δημιουργία της παρουσίασης (ή άνοιγμα του αρχείου) 

2. Επιλέγει και να κάνει κλικ στο κουμπί Αποθήκευση & Αποστολή, Πα-

κέτο παρουσίασης για CD και, στη συνέχεια, στο δεξιό τμήμα παραθύ-
ρου κάνει κλικ στο κουμπί Πακέτο για CD. 

3. Για να προσθέσει μια παρουσίαση, στο παράθυρο διαλόγου Πακέτο για 

CD, πρέπει να κάνει κλικ στο κουμπί Προσθήκη. Κατόπιν, στο παρά-
θυρο διαλόγου Προσθήκη αρχείων, επιλέγει την παρουσίαση που θέλει 
να προσθέσει και κάνει κλικ στο κουμπί Προσθήκη. Μπορεί να προσθέ-
σει και άλλες παρουσιάσεις (ενδείκνυται σε περιπτώσεις δημιουργίας 
CD με παρουσιάσεις συνέδρων, ή πρακτικών συνεδρίων). Αν προστε-
θούν περισσότερες από μία παρουσιάσεις, οι παρουσιάσεις θα εμφανι-
στούν σε μια ιστοσελίδα, η οποία θα επιτρέπει στους χρήστες του CD να 
πλοηγηθούν στα περιεχόμενα του CD με τη σειρά που αναγράφονται 
στη λίστα Αρχεία προς αντιγραφή, στο παράθυρο διαλόγου Πακέτο 

για CD. Αν ο δημιουργός του CD θέλει να αλλάξει τη σειρά, θα πρέπει 
να επιλέξει την παρουσίαση που θέλει να μετακινήσει και, κατόπιν, να 
επιλέξει τα κουμπιά με τα βέλη, για να μεταφέρει την παρουσίαση πάνω 
ή κάτω μέσα στη λίστα.  

4. Αν για κάποιο λόγο θέλει να καταργήσει μια παρουσίαση ή ένα αρχείο 
από τη λίστα Αρχεία προς αντιγραφή, θα πρέπει να επιλέξει την παρου-
σίαση ή το αρχείο και στη συνέχεια να πατήσει στην επιλογή Κατάρ-

γηση. 
5. Κατόπιν επιλέγει το κουμπί Επιλογές και στη συνέχεια, στο Να συμπε-

ριληφθούν αυτά τα αρχεία οπότε θα πρέπει να κάνει ένα ή και τα δύο 
από τα παρακάτω: 

a. Για να βεβαιωθεί ότι τα αρχεία που συνδέονται με την παρουσί-
ασή  συμπεριλαμβάνονται στο πακέτο, επιλέγει στο πλαίσιο ελέγ-
χου Συνδεδεμένα αρχεία. Τα αρχεία που συνδέονται με την πα-
ρουσίασή μπορεί να συμπεριλαμβάνουν φύλλα εργασίας του 
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Microsoft Office Excel που συνδέονται με γραφήματα, αρχεία ή-
χου, κλιπ ταινιών και άλλα. 

b. Για να χρησιμοποιηθούν οι  ενσωματωμένες γραμματοσειρές 
TrueType, επιλέγει στο πλαίσιο ελέγχου Ενσωματωμένες γραμ-

ματοσειρές TrueType. 
6. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να ασφαλίσει την πρόσβαση στα αρχεία 

απαιτώντας από τους άλλους χρήστες την παροχή κωδικού πρόσβασης 
πριν ανοίξουν ή επεξεργαστούν οποιαδήποτε από τις παρουσιάσεις που 
έχουν  αντιγραφεί. Για να γίνει αυτό στην ενότητα Βελτίωση ασφάλειας 

και απορρήτου, ο δημιουργός του CD πληκτρολογεί τον κωδικό ή τους 
κωδικούς πρόσβασης που θέλει να απαιτούνται για το άνοιγμα της πα-
ρουσίασης, την επεξεργασία της ή και για τα δύο (Εάν σε κάποιο από τα 
αρχεία που αντιγράφηκε υπάρχουν ήδη κωδικοί πρόσβασης, το 
PowerPoint ζητά να καθοριστεί αν θα διατηρηθούν οι κωδικοί πρόσβα-
σης που έχουν εκχωρηθεί προηγουμένως σε αυτά ή αν θα αντικαταστα-
θούν με νέους. ) 

7. Για να ελεγχθεί αν στην παρουσίασή υπάρχουν κρυφά δεδομένα και 
προσωπικές πληροφορίες, ο δημιουργός θα επιλέξει στο πλαίσιο ελέγχου 
Έλεγχος παρουσιάσεων για ακατάλληλες ή προσωπικές πληροφορίες. 

8. Πατάει στο κουμπί OK για να κλείσει το παράθυρο διαλόγου Επιλογές. 
9. Κάνει κλικ στην επιλογή Αντιγραφή σε CD. 

Για να τρέχει αυτόματα το CD (δηλαδή όταν ο/οι χρήστες το εισάγουν στο 

drive του CD) θα πρέπει να συμπεριλάβει ο δημιουργός ένα αρχείο με την ο-

νομασία autorun.inf το οποίο το δημιουργεί με τον απλό κειμενογράφο (Ση-

μειωματάριο):  

[autorun]  

open=parousiasi.pptx  (δηλ. Το όνομα του αρχείου της παρουσίασης).  

icon=myico.ico   

Μετά το τελείωμα της αντιγραφής έχει δημιουργηθεί το CD με τις παρουσιά-

σεις. 

 


